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§ 59V5
N eujednajíSli si stranyš zda je čas plnění určen
v prospěch jich obouš nebo jen jedné z nichš platíš že
je určen v prospěch obou stran4 To neplatíš vylučujeSli
to povaha plnění4

Částka 77

k ochraně zájmů malých a středních podnikatelůš jestS
liže jsou tato ujednání obsažena v obchodních podmínS
kách4
ú7ý ProhlásíSli soud ujednání za neúčinnéš použijí
se namísto něho ustanovení zákonaš ledaže soud rozS
hodne v zájmu spravedlivého řešení jinak4

§ 59VU
ú5ý JeSli čas plnění ve prospěch obou stranš neS
může věřitel požadovat plnění předčasněš ani dlužník
předčasně plnit dluh4
úUý JeSli čas plnění ve prospěch dlužníkaš nemůže
věřitel předčasně požadovat plněníš ale dlužník může
dluh předčasně splnit4
ú7ý JeSli čas plnění stanoven ve prospěch věřiteleš
může věřitel požadovat plnění předčasněš ale dlužník
nesmí dluh předčasně splnit4
§ 59V7
ú5ý JeSli obsahem vzájemného závazku podnikaS
telů povinnost dodat zboží nebo službu za úplatuš je
cena splatnáš aniž je zapotřebí výzvy k placeníš do třiS
ceti dnů ode dneš kdy byla dlužníku doručena faktura
nebo jiná výzva podobné povahyš anebo ode dne obS
držení zboží nebo službyš podle tohoš který z těchto
dnů nastal později4 ByloSli však ujednáno převzetí
zboží nebo službyš popřípadě ověřeníš zda bylo řádně
splněnoš je cena splatná do třiceti dnů ode dne převzetíš
popřípadě ověření4 To platí i pro závazek podnikatele
a veřejnoprávní korporaceš popřípadě právnické osoby
touto korporací založenéš i když nejsou podnikateli4
úUý Smluvní strany si mohou ujednat dobu splatS
nosti delší šedesáti dnů jen tehdyš pokud to není vůči
věřiteli hrubě nespravedlivé4 JeSli však obsahem záS
vazku podnikatele povinnost dodat zboží nebo službu
veřejnoprávní korporaciš smluvní strany si mohou
ujednat delší dobu splatnosti jen tehdyš pokud je to
odůvodněno povahou závazkuš a doba splatnosti nesmí
přesáhnout šedesát dní4
§ 59V8
ú5ý Smluvní strana má právo dovolat se neúčinS
nosti ujednání o času plnění odchylujícího se od ustaS
novení § 59V7 nebo ujednání odchylujícího se od záS
konné výše úroku z prodleníš pokud jsou taková ujedS
nání vůči věřiteli hrubě nespravedlivá4
úUý D ovolat se neúčinnosti za podmínek stanoveS
ných v odstavci 5 má i právnická osoba založená

§ 59V0
JeSli mezi podnikateli ujednáno převzetí zboží
nebo službyš popřípadě ověřeníš zda bylo řádně splS
něnoš nepřekročí doba takového převzetí nebo ověření
třicet dnů4 D oba převzetí nebo ověření může překročit
třicet dnů jen tehdyš neníSli to vůči věřiteli hrubě neS
spravedlivé4
§ 59VV
U stanovením § 59V7 není dotčeno právo smluvS
ních stran ujednat si plnění ve formě splátek4
§ 59V;
PlníSli dlužník peněžitý dluh před stanoveným čaS
semš není oprávněn bez souhlasu věřitele odečíst od
dlužné částky úroky odpovídající doběš o niž plnil
dříve4
Pr odlení dlužníka
§ 59V/
D lužníkš který svůj dluh řádně a včas neplníš je
v prodlení4 D lužník není za prodlení odpovědnýš neS
můžeSli plnit v důsledku prodlení věřitele4
§ 59V9
Po dlužníkoviš který je v prodleníš může věřitel
vymáhat splnění dluhuš anebo může od smlouvy odS
stoupit za podmínek ujednaných ve smlouvě nebo staS
novených zákonem4
§ 59;P
Po dlužníkoviš který je v prodlení se splácením
peněžitého dluhuš může věřitelš který řádně splnil své
smluvní a zákonné povinnostiš požadovat zaplacení
úroku z prodleníš ledaže dlužník není za prodlení odS
povědný4 Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízeS
ním; neujednajíSli strany výši úroku z prodleníš povaS
žuje se za ujednanou výše takto stanovená4

